
Wadowice, dnia 15 .09.2020r. 

ZP.26.2.43.2020.3 

 

Informacja o wpłynięciu pytań do zapytania ofertowego na dostawę środków 

ochrony osobistej dla ZZOZ w Wadowicach 

W związku z wpłynięciem pytań do zapytania ofertowego na dostawę środków ochrony 

osobistej dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP.26.2.43.2020, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający 

udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 Pakiet 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kombinezonu o gramaturze 63 +/-

2g. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zapytania ofertowego pozostają bez 

zmian. 

 

Pytanie nr 2 czy w pakiecie nr 3 ma być półmaska FFP3 z normą 14683? Ta norma odpowiada 

maseczkom chirurgicznym ale one nie są w klasie FFP3 . 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje: 

1) Rozdział VII. „Wykaz wymaganych dokumentów” pkt. 6 poprzez usunięcie „EN 14683:2005” 

otrzymuje on nowe brzmienie: „Dokument potwierdzający, że oferowane półmaski (FFP3) spełniają 

wymagania normy EN 149:2001+A1:2009, oraz są zgodne z dyrektywami 89/686/EWG (dla środków 

ochrony indywidualnej) i 93/42/EWG (dla wyrobów medycznych) – dotyczy Pakietu nr 3.” 

2) „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Pakiet nr 3 poz. 1 poprzez usunięcie „EN 

14683:2005”. 

 

Pytanie nr 3 – pakiet nr 2 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem 

cenowym oferty prosimy o  dopuszczenie w pakiecie nr  2   -  półmaski FFP2  mocowanej za pomocą 

gumek zapewniających równomierny nacisk i dopasowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zapytania ofertowego pozostają bez 

zmian. 

 

Pytanie nr 4 Pakiet nr 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą klasy FFP3 o 

okresie trwałości 3 lata ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zapytania ofertowego pozostają bez 

zmian. 

 

Pytanie nr 5 Pakiet nr 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kombinezonów 

ochronnych wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z 

niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w 

pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej 

kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy 

ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + 

A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 

(klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 



6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z 

substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych 

aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 

14325:2004. Pakowany indywidualnie w opakowanie foliowe? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zapytania ofertowego pozostają bez 

zmian. 

 

 

 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice do dnia 17.09.2020r. godz. 10:00. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.09.2020r.  godz. 10:30. 

 

          Dyrektor  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
  w Wadowicach 

         Barbara Bulanowska 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Otrzymują:  
1 x Adresat (e-mail): 
https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice 
1 x a/a. 

https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice

